Notulen KLM Road Runners
algemene ledenvergadering
27 maart 2017
Aanwezig:
Nico Schipper, Marc Jansz, Hidde Bruin, Serge Reijnen, André van der Neut,
Frank Jegers, Guus Schutijser, Eus Konst, Koen Hesseling, , Jan Bruine de Bruin,
Kitty Meijburg, Peter v.d. Veldt, Wim Verhage, Peter Groot, Rieno van Vulpen,
Joan Lucassen, Han Schindeler, Ajalah Sarlie, Jolanda Lucassen, Klaas Bruin,
Madie Pratasik, Cock van der Pol, Annie Schrijver, Marjolein Vels, Eric
Verschuren, Paul Tang, Martin Hansen, Ben Fijma, David Smith, Albert
Houtenbos, Bob van der Zel, Hennie Lollinga, Henriëtte Kappert, Jorgen
Hogendoorn, Kees van Vaneveld, Lothar de Graaff, Marcel Magnee, Marcel van
den Berg, Marie-Jose Dobbe, Brigitte de Wilde, Nicole Ijtsma, Roland van
Gerven, Willem Hogenkamp, Wim van Zalinge, Frank van der Werff, Mathijs van
der Pol, Laura van Wingerden, Regina Blom, Petra Niessen, Sandra Huenders.
1.

Opening
- De voorzitter opent de vergadering het clubgebouw van AV
Haarlemmermeer, voorafgegaan door een ouderwetse coopertest, waaraan
33 deelnemers mee deden. In verband met de onverwachtse afsluiting van
de Schipholtunnel, is er een extra coopertest geweest voor de laatkomers.
- Allereest worden de vrijwilligers bedankt van AV Haarlemmermeer Wil,
Andre, Janhans en Elly (welke vier heerlijke taarten gebakken heeft speciaal
voor de KLM roadrunners) die zorg dragen dat de coopertest en vergadering
vlekkeloos verlopen.
- Klaas wordt met een bos bloemen bedankt voor de training die hij elke
dinsdag geeft.
- De secretaris wordt ook bedankt voor het vele werk wat hij verzet voor de
KLM RRI.
- De voorzitter memoreert dat er altijd zo’n fijne en vrijwillige sfeer is
binnen onze vereniging en dankt het bestuur voor de fijne samenwerking
afgelopen jaar.

2.

Mededelingen
- Er zijn afmeldingen binnen gekomen van:
Hans van Lieshout, Peter de Graaf, Roberto Hofman, Chris en Flora
Visscher, Annemiek van Mameren, Gerrit Zeilstra, Rene van Houwelingen,
John Pot, Inge van Edixhoven, Cornelis Krommenhoek, Wim Roozendaal,
Joyce Borgmann en Jan de Jong.
- Jan de Jong is in oktober met onbetaald verlof naar de USA gereisd om
een greencard (werkvergunning te krijgen). Al die tijd mag hij het land niet
uit, vandaar dat hij nog niet op de klassementsloopjes is geweest na die
tijd.
- Binnen de KLM is een HPO aan de gang waardoor er vele afdelingscodes
wijzigen. De voorzitter vraagt aan de leden om een gewijzigde
afdelingscode aan de ledenadministratie (Peter v.d. Veldt) door te geven.
- David Smith meldt dat aanstaande zondag de eerst marathon van
Amstelveen wordt gehouden. Deze marathon is uitverkocht, maar er is wel
veel vraag en aanbod op internet gaande.
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- Serge heeft nog 14 KLM RRI singlets over.
- Op 30 maart om 22.30 uur opent de inschrijving voor de DTDloop en er is
een mogelijkheid om in te tekenen voor de DTD training welke op 6 en 7
juni van start gaan.
3.

Verslag vorige jaarvergadering 18 april 2016
- Er zijn geen op of aanmerkingen over het verslag, waardoor het door de
vergadering wordt goedgekeurd.

4.

Jaarverslag over 2016
- In het jaarverslag staat op pagina drie een opsomming van alle
klassementslopen en de deelnames van de leden. Bij de DTD staat geen
aantal. Het is voor ons ondoenlijk om uit al die duizenden lopers de leden te
filteren, dus een verzoek is om zelf de uitslagen door te sturen.

5.

Financieel verslag over 2016/begroting 2017
- Dit jaar hebben we aanzienlijk veel uitgegeven aan de kleding, met name
omdat het belastingvoordeel weggevallen is welke we voorheen hadden.
Inmiddels zijn alle jasjes verkocht en hebben we nog 14 singlets over.
- De begroting voor 2017 is eigenlijk hetzelfde als voor 2016 met
uitzondering van de kleding.

6.

Verslag van de kascommissie
Koen en Wim hebben de kascommissie gedaan en vragen de
ledenvergadering een decharge te geven aan het bestuur. De
ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

7.

Verkiezing nieuwe kascommissie.
Koen heeft zijn twee termijnen als kascommissie erop zitten. Wim
Roozendaal is niet aanwezig tijdens de vergadering, maar we hopen dat hij
nog een jaar in de kascommissie wil zitten, Marc Jansz was reservelid en wil
de plaats van Koen nu innemen. Erik Verschuren zal het reserve lid van de
kascommissie worden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

8.

Verkiezing van de secretaris.
De secretaris is statutair aftredend maar is beschikbaar voor een volgende
termijn. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, waardoor aan de
vergadering gevraagd wordt om akkoord te gaan met een nieuwe termijn
van de secretaris. De vergadering gaat hiermee akkoord.
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9.

KLM Roadrunners klassementsprijzen over het jaar 2016
Klaas heeft een opsomming gemaakt van de uitslagen die de leden hebben
opgestuurd.
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Opkomst klassement
Cock van der Pol
Klaas Bruin
Jan Bruine de Bruin
Hidde Bruin
Ino Sohl
Kitty Meijburg

20
18
17
15
13

Ook krijgen diverse leden een kilometerstandaard of plaatje op hun
standaard. Op dit plaatje staan (naar beneden afgerond) een gelopen
afstand per 250km sinds het jaar 2000.
10. Terugblik over 2016 en een vooruitblik over 2017
- De WARR was afgelopen jaar in Chicago en was vrij druk bezocht door de
KLM Roadrunners (34) en we hadden veel prijzen in ontvangst genomen. De
locatie was mooi, maar de organisatie haperde hier en daar.
- Frank v.d.Werff vertelt van zijn beleving tijdens de 5km op de
landingsbanen van O’Hare int airport. De start was vlakbij een airbus en het
keerpunt na 2,5 km over de landingsbaan was onder een airbus van United.
Deze loop was perfect georganiseerd.
- Dit jaar is de WARR in Singapore (4-8 oktober), gevolgd door een
wedstrijd de volgende dag ter gelegenheid van de verjaardag van Singapore
Airlines.
- Joan vertelt over de marathon van Curaçao. De KLM is daar hoofdsponsor
van. Cavalier sponsort de kilometer en Joan kent de eigenaar hiervan. Via
hem kan Joan aan de inschrijvingen komen. Bij het Lions Dive hotel, vlak bij
de start/finish, krijgen we als KLM 50% korting. De wedstrijd is op 26
november. Albert memoreert dat het eerste jaar er gratis shuttles naar de
start reden.
- Op 19 mei is de Airportlauf in Munchen. We zijn daar weer uitgenodigd en
er zijn al diverse KLM Roadrunners die zich hebben ingeschreven. De
inschrijving, eten en drinken is gratis en Alex zal proberen een rondleiding
over de luchthaven geven. Een geboekte ticket is goedkoper dan een IPB
ticket en geeft wat meer zekerheid, het nadeel is alleen dat er een
overnachting bij moet. Klaas neemt de coördinatie van de loop op zich.
- Koen vertelt dat de inschrijving voor de DTD loop open gaat op 30 maart
om 22.30 uur voor teams en later voor individuelen. Ook kan men
inschrijven voor een speciale training gericht op de DTD loop, door Kees van
Vaneveld. Vorig jaar was het VIP dorp bij de KLM in een andere setting. De
tent was kleiner en er was een grotere spantent aanwezig.
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De DTD loop is dit jaar op 17 september en het inpakken van de
startnummers en t-shirts is op 9 september. Dit jaar Koen organiseert geen
busreis naar de Zevenheuvelenloop, vanwege de achterblijvende animo van
vorig jaar.
- Peter vertelt wat over de clubkampioenschappen, hoewel er eigenlijk niet
veel over te vertellen is, het concept is hetzelfde als voorgaande jaren en
we hebben veel buitenlandse lopers, alleen het aantal KLM lopers blijft een
beetje achter. Slechts 20% van de leden loopt hun eigen
clubkampioenschap.
- Dit jaar is de baanwedstrijd met BBQ op 15 juli op de baan bij AV
Haarlemmermeer.
11. De vrije tickets 2017.
Het bestuur stelt voor om de vrije tickets te gebruiken voor de WARR in
Singapore. De leden stemmen hier volmondig mee in en er zijn veel leden
die hier naar toe willen gaan.
- Frank zegt waarschijnlijk ten overvloede dat diegene die zich niet
inschrijven voor de WARR, geen KPVN ticket kunnen krijgen. De KPVN ticket
is overigens alleen voor actieve KLM-ers en heeft een zeer laag psn, de
kosten van dit ticket is nihil, alleen de luchthavenbelasting moet betaald
worden.
12. Rondvraag
- Jan Bruine de Bruin wil weten of we dit jaar weer gratis deelnames kunnen
krijgen voor de Amsterdam marathon. We hebben daar geen zekerheid
over, maar we zullen ons best doen om daar zo snel mogelijk zekerheid
over te hebben.
- Nico Schipper vraag wie er allemaal naar Haarzuilens gaan i.v.m vervoer.
Cock gaat in ieder geval.
13. Sluiting
Kitty sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt een ieder voor de
aanwezigheid. Er is nog een mogelijkheid om op kosten van de vereniging
wat te drinken en met oude en nieuwe bekenden nog even na te praten,
helaas zijn de taarten inmiddels op.
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